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STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej 

dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji 

prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 

ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

▌

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 50.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólne cele dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE1 oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE2 obejmują zapewnienie 

równych warunków działania dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 

oraz zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie jednostek uczestnictwa 

i udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w Unii, przy 

jednoczesnym zapewnieniu bardziej jednolitej ochrony inwestorów. Choć cele te 

zostały już w dużej mierze osiągnięte, nadal istnieją pewne bariery, które utrudniają 

zarządzającym funduszami pełne czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego.

(2) Niniejsza dyrektywa jest uzupełniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2019/...3+. Rozporządzenie to ustanawia dodatkowe przepisy i procedury 

dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS) i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(ZAFI). Łącznie to rozporządzenie i niniejsza dyrektywa powinny lepiej 

skoordynować warunki dotyczące zarządzających funduszami prowadzących 

działalność na rynku wewnętrznym i ułatwiać transgraniczną dystrybucję funduszy, 

którymi ci zarządzający zarządzają.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany 
dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) 
nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... w sprawie 
ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz 
zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013  i (UE) nr 1286/2014 (Dz.U. 
L ...).

+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-
CONS .../... (2018/0045(COD)) oraz podać w przypisie numer, datę i odniesienie 
do publikacji tego rozporządzenia w Dz.U.
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(3) Konieczne jest usunięcie luki w regulacjach i dostosowanie procedury 

powiadamiania właściwych organów o zmianach dotyczących UCITS do procedury 

powiadamiania ustanowionej w dyrektywie 2011/61/UE.
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 (4) W rozporządzeniu (UE) 2019/...+ wzmocniono przepisy dotyczące informacji 

reklamowych regulowanych dyrektywą 2009/65/WE i rozszerzono stosowanie tych 

przepisów na ZAFI, zapewniając tym samym wysoki poziom ochrony inwestorów, 

niezależnie od rodzaju inwestora. Odpowiednie przepisy dyrektywy 2009/65/WE 

dotyczące informacji reklamowych i dostępności krajowych przepisów ustawowych i 

wykonawczych w odniesieniu do uzgodnień dotyczących wprowadzania jednostek 

uczestnictwa UCITS do obrotu nie są już w związku z tym potrzebne i powinny 

zostać uchylone.
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(5) Przepisy dyrektywy 2009/65/WE zobowiązujące UCITS do zapewnienia stosownych 

rozwiązań na rzecz inwestorów, które zostały wprowadzone w niektórych krajowych 

systemach prawnych, okazały się uciążliwe. Dodatkowo lokalne rozwiązania rzadko 

są wykorzystywane przez inwestorów w sposób zamierzony w tej dyrektywie. 

Preferowaną metodą kontaktu między inwestorami a zarządzającymi funduszem 

stała się bezpośrednia interakcja – drogą elektroniczną bądź telefonicznie, natomiast 

płatności i umorzenia jednostek uczestnictwa są realizowane innymi kanałami. 

Chociaż te lokalne rozwiązania są obecnie wykorzystywane do celów 

administracyjnych, takich jak transgraniczne odzyskiwanie opłat urzędowych, takie 

kwestie powinny być rozwiązywane za pomocą innych środków, w tym w ramach 

współpracy między właściwymi organami. W związku z tym należy ustanowić 

przepisy uaktualniające i precyzujące wymogi w zakresie zapewniania rozwiązań na 

rzecz inwestorów detalicznych, a państwa członkowskie nie powinny wymagać 

lokalnej fizycznej obecności do zapewniania takich rozwiązań. W każdym 

przypadku przepisy powinny zapewniać, by inwestorzy mieli dostęp do informacji, 

do których są uprawnieni.

(6) W celu zapewnienia spójnego traktowania inwestorów detalicznych należy 

zapewnić, aby wymogi dotyczące rozwiązań miały również zastosowanie do ZAFI, 

jeżeli państwa członkowskie zezwalają im na wprowadzanie do obrotu jednostek 

uczestnictwa lub udziałów alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) wśród 

inwestorów detalicznych na ich terytoriach.

▌

(7) Brak jasnych i jednolitych warunków regulujących zaprzestanie wprowadzania do 

obrotu jednostek uczestnictwa i udziałów UCITS lub AFI w przyjmującym państwie 

członkowskim prowadzi do niepewności gospodarczej i braku pewności prawa dla 

zarządzających funduszami. W związku z tym w dyrektywach 2009/65/WE i 

2011/61/UE należy określić jasne warunki, ▌na jakich może nastąpić wycofanie 

powiadomienia o uzgodnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu w 

odniesieniu do niektórych lub wszystkich jednostek uczestnictwa lub udziałów. 

▌Warunki te powinny zapewniać równowagę między, z jednej strony, zdolnością 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania lub ich zarządzających do wycofania się 
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z uzgodnień dotyczących wprowadzania do obrotu ich udziałów lub jednostek 

uczestnictwa w sytuacji, gdy ustanowione warunki są spełnione, oraz, z drugiej 

strony, interesami inwestorów w takich przedsiębiorstwach.
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(8) Możliwość zaprzestania wprowadzania do obrotu UCITS lub AFI  w danym 

państwie członkowskim nie powinna mieć miejsca kosztem inwestorów ani nie 

powinna również ograniczać zabezpieczeń, jakimi są oni objęci na mocy dyrektywy 

2009/65/WE lub dyrektywy 2011/61/UE, w szczególności jeśli chodzi o ich prawo 

do dokładnych informacji na temat dalszej działalności tych funduszy.

(9) Zdarzają się przypadki, gdy ZAFI zamierzający sprawdzić zainteresowanie 

inwestorów daną koncepcją inwestycyjną bądź strategią inwestycyjną doświadcza 

rozbieżnego traktowania czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu w 

różnych krajowych systemach prawnych. Definicja czynności poprzedzających 

wprowadzanie do obrotu oraz warunki, na jakich są one dozwolone, znacznie się 

różnią w poszczególnych państwach członkowskich, w których są one dozwolone, 

podczas gdy w innych państwach członkowskich w ogóle nie istnieje pojęcie 

czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu. W celu usunięcia tych 

rozbieżności należy ustanowić ujednoliconą definicję czynności poprzedzających 

wprowadzanie do obrotu i warunki, na jakich ZAFI z UE mogą podejmować 

▌czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu.
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(10) Aby czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu zostały uznane za takie na 

podstawie dyrektywy 2011/61/UE, powinny być skierowane do potencjalnych 

inwestorów profesjonalnych i dotyczyć koncepcji inwestycyjnej bądź strategii 

inwestycyjnej w celu sprawdzenia ich zainteresowania AFI lub subfunduszem, który 

nie został jeszcze ustanowiony, lub który został ustanowiony, ale nie został jeszcze 

zgłoszony do celów wprowadzania do obrotu zgodnie z tą dyrektywą. W związku z 

tym na etapie czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu inwestorzy nie 

powinni mieć możliwości dokonywania subskrypcji jednostek uczestnictwa ani 

udziałów AFI oraz nie należy zezwalać na dystrybucję formularzy subskrypcji lub 

podobnych dokumentów wśród potencjalnych inwestorów profesjonalnych, ani w 

postaci wstępnej, ani w postaci ostatecznej. ZAFI z UE powinni zapewnić, aby 

inwestorzy nie nabywali jednostek uczestnictwa ani udziałów w AFI w ramach 

czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu oraz aby inwestorzy, z którymi 

nawiązano kontakt w ramach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, 

mogli nabywać jednostki uczestnictwa lub udziały w tym AFI wyłącznie poprzez 

wprowadzanie do obrotu dozwolonego dyrektywą 2011/61/UE. Każdą subskrypcję 

jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI, o którym mowa w informacjach 

przekazanych w kontekście czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, 

lub AFI ustanowionym w wyniku czynności poprzedzających wprowadzanie do 

obrotu, dokonywaną przez inwestorów profesjonalnych w terminie 18 miesięcy od 

rozpoczęcia przez ZAFI z UE czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, 

należy uznać za wynik wprowadzania do obrotu i powinna ona podlegać mającym 

zastosowanie procedurom powiadamiania, o których mowa w dyrektywie 

2011/61/UE. 

Aby umożliwić właściwym organom krajowym sprawowanie kontroli nad czynnościami 

poprzedzającymi wprowadzanie do obrotu w ich państwie członkowskim, ZAFI z 

UE powinien w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia czynności poprzedzających 

wprowadzanie do obrotu przesłać właściwym organom macierzystego państwa 

członkowskiego nieformalne pismo, w formie papierowej lub elektronicznej, 

precyzujące m.in. w których państwach członkowskich bierze lub brał on udział w 

czynnościach poprzedzających wprowadzanie do obrotu, okresy, w jakich 

następują lub następowały czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, 
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włączając, a w stosownych przypadkach wykaz jego AFI oraz subfunduszy AFI, 

które podlegają lub podlegały czynnościom poprzedzającym wprowadzanie do 

obrotu. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego ZAFI z UE 

powinny niezwłocznie poinformować właściwe organy państw członkowskich, w 

których ZAFI z UE prowadzi lub prowadził czynności poprzedzające wprowadzanie 

do obrotu.
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(11) ZAFI z UE powinni zapewnić, aby ich czynności poprzedzające wprowadzanie do 

obrotu były odpowiednio udokumentowane.

(12) Krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

zapewnienia zgodności z dyrektywą 2011/61/UE, a w szczególności ze 

zharmonizowanymi przepisami dotyczącymi czynności poprzedzających 

wprowadzanie do obrotu, nie powinny w żaden sposób stawiać ZAFI z UE w 

niekorzystnej sytuacji w porównaniu z ZAFI spoza UE. Odnosi się to zarówno do 

obecnej sytuacji, w której ZAFI spoza UE nie posiadają praw paszportowych, jak i 

sytuacji, w której zastosowanie będą miały przepisy w sprawie takiego 

paszportowania zawarte w dyrektywie 2011/61/UE.

(13) Aby zapewnić pewność prawa, należy zsynchronizować daty rozpoczęcia stosowania 

krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

wdrażających niniejszą dyrektywę oraz rozporządzenie (UE) 2019/...+ w odniesieniu 

do odpowiednich przepisów dotyczących informacji reklamowych i czynności 

poprzedzających wprowadzanie do obrotu. 

+ Dz.U.: Proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie 
PE‑CONS …/… (2018/0045(COD)).
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(14) Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 

września 2011 r. dotyczącą dokumentów wyjaśniających1, państwa członkowskie 

zobowiązały się do złożenia, w uzasadnionych przypadkach, wraz z 

powiadomieniem o transpozycji, jednego lub większej liczby dokumentów 

wyjaśniających związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im 

częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych. W odniesieniu do niniejszej 

dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest 

uzasadnione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

1 Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.
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Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2009/65/WE

W dyrektywie 2009/65/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 8 dodaje się akapity w brzmieniu:

▌

„Jeżeli wskutek zmiany, o której mowa w akapicie pierwszym, spółka zarządzająca 

nie spełniałaby już wymogów niniejszej dyrektywy, ▌właściwe organy 

macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej informują spółkę 

zarządzającą w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o 

których mowa w akapicie pierwszym, o tym, że nie może ona wprowadzić tej 

zmiany. 

W takim przypadku właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki 

zarządzającej informują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego 

spółki zarządzającej.

Jeżeli zmiana, o której mowa w akapicie pierwszym, zostaje wprowadzona po 

przekazaniu informacji zgodnie z akapitem drugim i wskutek tej zmiany spółka 

zarządzająca nie spełnia już wymogów niniejszej dyrektywy, właściwe organy 

macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej podejmują wszelkie 

należyte środki zgodnie z art. 98 oraz niezwłocznie powiadamiają właściwe organy 

państwa członkowskiego przyjmującego spółki zarządzającej o podjętych 

środkach.”.

▌

2) uchyla się art. 77 rozporządzenia;

3) w art. 91 uchyla się ust. 3;
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4) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 92

1. Państwa członkowskie zapewniają, by ▌UCITS udostępniało w każdym 

państwie członkowskim, w którym zamierza wprowadzać do obrotu swoje 

jednostki uczestnictwa, rozwiązania umożliwiające realizację następujących 

zadań:

a) przetwarzanie ▌zleceń subskrypcji, ▌odkupu i umorzenia oraz 

dokonywanie innych płatności na rzecz posiadaczy jednostek 

uczestnictwa dotyczących jednostek uczestnictwa UCITS zgodnie z 

warunkami określonymi w dokumentach wymaganych na mocy 

rozdziału IX;

b) udostępnianie inwestorom informacji o tym, w jaki sposób mogą być 

składane zlecenia, o których mowa w lit. a), oraz o tym, w jaki sposób 

dokonywane są płatności z tytułu odkupu i umorzenia;

c) ułatwienie postępowania z informacjami dotyczącymi wykonywania 

przez inwestorów praw, które przysługują im z tytułu inwestycji w 

UCITS, w państwie członkowskim, w którym UCITS jest 

wprowadzany do obrotu, a także dostępu do procedur i ustaleń, o 

których mowa w art. 15;

d) udostępnianie inwestorom informacji i dokumentów wymaganych na 

mocy rozdziału IX, na warunkach określonych w art. 94, do celów 

wglądu oraz uzyskania ich kopii;

e) udostępnianie inwestorom informacji dotyczących zadań, do których 

realizacji służą te rozwiązania, na trwałym nośniku; oraz

f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego do komunikacji z właściwymi 

organami.
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2. Państwa członkowskie nie wymagają od ▌UCITS fizycznej obecności w 

przyjmującym państwie członkowskim lub wyznaczenia strony trzeciej do 

celów ust. 1.
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3. ▌UCITS zapewnia, aby rozwiązania służące wykonywaniu zadań, 

o których mowa w ust. 1, w tym elektronicznie były dostępne:

a) ▌w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa 

członkowskiego, w którym UCITS jest wprowadzany do obrotu, lub 

języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego państwa 

członkowskiego;

b) przez UCITS we własnym zakresie lub przez stronę trzecią 

podlegającą przepisom i nadzorowi dotyczącym zadań, które mają 

być wykonywane, lub łącznie przez spółkę zarządzającą i stronę 

trzecią..

Na użytek lit. b), w przypadku zadań wykonywanych ▌przez stronę trzecią, 

wyznaczenie tej strony trzeciej poświadcza pisemna umowa 

wyszczególniająca, których zadań określonych w ust. 1 nie wykonuje 

▌UCITS, oraz zawierająca klauzulę, zgodnie z którą strona trzecia 

otrzymuje wszystkie odpowiednie informacje i dokumenty od ▌UCITS.”;

5)  w art. 93 wprowadza następujące zmiany:

a) w art. 1 dodaje się następujący akapit:

„Powiadomienie zawiera również szczegółowe informacje, w tym adres, 

niezbędne do wystawienia faktury lub przekazania przez właściwe organy 

przyjmującego państwa członkowskiego należnych opłat urzędowych lub 

prowizji oraz informacje na temat rozwiązań dotyczących wykonywania 

zadań, o których mowa w art. 92 ust. 1.”;
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b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku zmiany informacji w powiadomieniu w formie pisemnej 

przekazanym zgodnie z ust. 1, lub zmiany dotyczącej kategorii 

jednostek, które mają być wprowadzane do obrotu, UCITS pisemnie 

powiadamia o tej zmianie zarówno właściwe organy macierzystego 

państwa członkowskiego UCITS, jak i przyjmującego państwa 

członkowskiego UCITS co najmniej 1 miesiąc przed wprowadzeniem 

tej zmiany.

Jeżeli wskutek zmiany, o której mowa w akapicie pierwszym, UCITS 

nie spełniałoby już wymogów niniejszej dyrektywy, ▌właściwe 

organy państwa macierzystego UCITS informują UCITS w terminie 

15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, o tym, że nie może ono wprowadzić tej 

zmiany. 

W takim przypadku właściwe organy macierzystego państwa 

członkowskiego UCITS powiadamiają właściwe organy 

przyjmującego państwa członkowskiego UCITS.

Jeżeli zmiana, o której mowa w akapicie pierwszym, zostaje 

wprowadzona po przekazaniu informacji zgodnie z akapitem drugim i 

wskutek tej zmiany UCITS nie spełnia już wymogów niniejszej 

dyrektywy, właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 

UCITS podejmują wszelkie należyte środki zgodnie z art. 98, w tym, 

w stosownych przypadkach, wyraźnie zakazują wprowadzania UCITS 

do obrotu oraz niezwłocznie powiadamiają właściwe organy państwa 

członkowskiego przyjmującego UCITS o podjętych środkach.”;

▌
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6) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 93a

1. ▌Państwa członkowskie zapewniają, by UCITS mogło wycofać 

powiadomienie o uzgodnieniach dotyczących wprowadzania jednostek 

uczestnictwa do obrotu, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem 

kategorii jednostek, w państwie członkowskim, w odniesieniu do którego 

dokonało powiadomienia zgodnie z art. 93, pod warunkiem że są spełnione 

wszystkie następujące warunki:

▌

a) zostaje złożona ogólna oferta odkupu lub umorzenia, bez żadnych 

opłat lub potrąceń, wszystkich takich jednostek uczestnictwa 

▌będących w posiadaniu inwestorów w tym państwie członkowskim, 

jest ona publicznie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych i jest 

skierowana, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredników 

finansowych, indywidualnie do wszystkich inwestorów w tym 

państwie członkowskim, których tożsamość jest znana;

b) zamiar wycofania się z uzgodnień dotyczących wprowadzania takich 

jednostek uczestnictwa do obrotu w tym państwie członkowskim 

▌zostaje podany do wiadomości publicznej za pomocą publicznie 

dostępnego nośnika, w tym nośników elektronicznych, zwyczajowo 

wykorzystywanego do wprowadzania UCITS do obrotu oraz 

odpowiedniego z punktu widzenia typowego inwestora w UCITS;

c) stosunki umowne z pośrednikami finansowymi lub 

przedstawicielami zostają zmienione lub rozwiązane ze skutkiem od 

daty wycofania powiadomienia, aby zapobiec nowemu lub dalszemu, 

bezpośredniemu lub pośredniemu oferowaniu lub plasowaniu 

jednostek uczestnictwa określonych w powiadomieniu, o którym 

mowa w ust. 2.
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W informacjach, o których mowa w lit. a) i b), wyraźnie opisuje się 

konsekwencje dla inwestorów, jeżeli nie przyjmą oni oferty umorzenia lub 

odkupu swoich jednostek uczestnictwa.
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Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), są 

przekazywane w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych 

państwa członkowskiego, które zostało powiadomione przez UCITS  

zgodnie z art. 93, lub też w języku zatwierdzonym przez właściwe organy 

tego państwa członkowskiego.

Z dniem, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. c), UCITS zaprzestaje 

nowego lub dalszego, bezpośredniego lub pośredniego oferowania lub 

plasowania swoich jednostek uczestnictwa, które były przedmiotem 

wycofania powiadomienia w tym państwie członkowskim.

2. UCITS przedkłada właściwym organom macierzystego państwa 

członkowskiego powiadomienie ▌zawierające informacje, o których mowa 

w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c).

3. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS 

weryfikują, czy powiadomienie przedłożone przez UCITS zgodnie z ust. 2 

jest kompletne. Nie później niż 15 dni roboczych od dnia otrzymania 

kompletnego powiadomienia ▌właściwe organy macierzystego państwa 

członkowskiego UCITS przekazują to powiadomienie właściwym organom 

państwa członkowskiego wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w 

ust. 2, oraz ESMA.

Po przekazaniu powiadomienia zgodnie z akapitem pierwszym właściwe 

organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS niezwłocznie 

powiadamiają UCITS o tym przekazaniu. ▌

4. UCITS ▌przekazuje inwestorom, którzy utrzymują swoją inwestycję w 

danym UCITS, a także właściwym organom macierzystego państwa 

członkowskiego UCITS informacje wymagane na podstawie art. 68–82 oraz 

art. 94.
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5. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS 

przekazują właściwym organom państwa członkowskiego wskazanego w 

powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu , informacje 

na temat zmian w dokumentach, o których mowa w art. 93 ust. 2.

6. Właściwe organy państwa członkowskiego wskazanego w powiadomieniu, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu , mają takie same prawa i obowiązki 

jak właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego UCITS, określone 

w art. 21 ust. 2, art. 97 ust. 3 i art. 108. 

Bez uszczerbku dla innych działań w zakresie monitorowania i uprawnień 

nadzorczych, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 97, od daty przekazania 

zgodnie z ust.5 niniejszego artykułu właściwe organy państwa 

członkowskiego wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu, nie wymagają od zainteresowanych UCITS 

wykazania zgodności z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi 

i administracyjnymi regulującymi wymogi w zakresie wprowadzania do 

obrotu, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/...*+.

7. Na użytek ust. 4 państwa członkowskie zezwalają na korzystanie ze 

środków elektronicznych lub innych środków porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem że informacje i środki porozumiewania się są 

dostępne dla inwestorów w języku urzędowym lub jednym z języków 

urzędowych państwa członkowskiego, w którym inwestor ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę, lub też w języku zatwierdzonym przez właściwe 

organy tego państwa członkowskiego.

_____________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... 

w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw 

zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013,  

(UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz.U. L ...).”;

+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-
CONS .../... (2018/0045(COD)) oraz podać w przypisie numer, datę i odniesienie 
do publikacji tego rozporządzenia w Dz.U.
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7) w art. 95 ust. 1 uchyla się lit. a).
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Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2011/61/UE

W dyrektywie 2011/61/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„aea) »czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu« oznaczają bezpośrednie 

lub pośrednie przekazywanie informacji lub komunikatów na temat strategii 

inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przez ZAFI z UE lub w jego 

imieniu potencjalnym inwestorom profesjonalnym mającym miejsce 

zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii w celu zbadania ich 

zainteresowania AFI lub subfunduszu, który nie został jeszcze ustanowiony, 

lub AFI, który został ustanowiony, ale nie został jeszcze zgłoszony na 

potrzeby wprowadzania do obrotu zgodnie z art. 31 lub 32, w tym państwie 

członkowskim, w którym potencjalni inwestorzy mają miejsce zamieszkania 

lub siedzibę statutową, a które to informacje lub komunikaty nie stanowią 

oferty lub plasowania skierowanych do potencjalnego inwestora w celu 

inwestowania w jednostki uczestnictwa lub udziały w tym AFI lub 

subfunduszu;”;

2) na początku rozdziału VI dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 30a

Warunki dotyczące prowadzenia czynności poprzedzających wprowadzanie do 

obrotu w Unii przez ZAFI z UE

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawniony ZAFI z UE mógł 

prowadzić w Unii czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy informacje przedstawiane potencjalnym 

inwestorom profesjonalnym:

▌
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a) są wystarczające, aby umożliwić inwestorom zobowiązanie się do 

nabycia jednostek uczestnictwa lub udziałów konkretnego AFI;

b) przybierają formę formularzy subskrypcji lub podobnych 

dokumentów, w postaci wstępnej lub ostatecznej; lub
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c) przybierają formę ▌dokumentów założycielskich, prospektu 

emisyjnego lub dokumentów ofertowych nieustanowionego jeszcze 

AFI ▌w postaci ▌ostatecznej ▌.

W przypadku gdy przedstawiany jest projekt prospektu emisyjnego lub 

dokumentów ofertowych nie mogą one zawierać informacji 

wystarczających do podjęcia przez inwestorów decyzji inwestycyjnej oraz 

zawierają jasne stwierdzenie, że:

a) nie stanowią one oferty ani zaproszenia do subskrypcji jednostek 

uczestnictwa lub udziałów AFI; oraz

b) na przedstawionych w nich informacjach nie należy polegać, gdyż są 

one niekompletne i mogą ulec zmianie.

▌Państwa członkowskie zapewniają, by od ZAFI z UE nie wymagano 

powiadamiania właściwych organów o treści lub adresatach czynności 

poprzedzających wprowadzanie do obrotu ani spełniania warunków lub 

wymogów innych niż te określone w niniejszym artykule przed podjęciem 

przez niego czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

2. ZAFI z UE zapewniają, by inwestorzy nie nabywali jednostek uczestnictwa 

ani udziałów w AFI w ramach czynności poprzedzających wprowadzanie 

do obrotu oraz by inwestorzy, z którymi nawiązano kontakt w ramach 

czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, nabywali jednostki 

uczestnictwa lub udziały w tym AFI poprzez  wprowadzanie do obrotu 

dozwolonego na podstawie art. 31 lub 32.

Każdą subskrypcję jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI, o którym 

mowa w informacjach przekazanych w kontekście czynności 

poprzedzających wprowadzanie do obrotu, lub AFI ustanowionym w 

wyniku czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, dokonywaną 

przez inwestorów profesjonalnych, w terminie 18 miesięcy od rozpoczęcia 

przez ZAFI z UE czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, 
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▌uznaje się za wynik wprowadzania do obrotu i podlega ona mającym 

zastosowanie procedurom powiadamiania, o których mowa w art. 31 i 32.
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Państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI z UE w ciągu 2 tygodni od 

rozpoczęcia czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu przesłał 

właściwym organom macierzystego państwa członkowskiego nieformalne 

pismo w formie papierowej lub elektronicznej. W piśmie tym precyzuje się 

państwa członkowskie oraz okresy, w jakich następują lub następowały 

czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, krótki opis czynności 

poprzedzających wprowadzanie do obrotu, w tym informacje na temat 

przedstawionych strategii inwestycyjnych oraz, w stosownych 

przypadkach, wykaz AFI i subfunduszy AFI, które są lub były 

przedmiotem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu. 

Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego ZAFI z UE 

niezwłocznie informują właściwe organy państw członkowskich, w których 

ZAFI z UE prowadzi lub prowadził czynności poprzedzające 

wprowadzanie do obrotu. Właściwe organy państwa członkowskiego, w 

którym następują lub następowały czynności poprzedzające wprowadzanie 

do obrotu, mogą zwrócić się do właściwych organów macierzystego 

państwa członkowskiego ZAFI z UE o dostarczenie dalszych informacji na 

temat czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, które mają lub 

miały miejsce na jego terytorium.

3. Strona trzecia angażuje się w czynności poprzedzające wprowadzenie do 

obrotu w imieniu uprawnionego ZAFI z UE tylko wówczas, gdy posiada 

zezwolenie na prowadzenie działalności jako przedsiębiorstwo 

inwestycyjne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE*, jako instytucja kredytowa zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/36/UE**, jako spółka zarządzająca UCITS 

zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, jako ZAFI zgodnie z niniejszą 

dyrektywą, lub występuje w charakterze agenta zgodnie z dyrektywą 

2014/65/UE. Taka strona trzecia podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule.



- 27 -

4. ZAFI z UE zapewnia, aby czynności poprzedzające wprowadzanie do 

obrotu były odpowiednio udokumentowane.

_____________

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 

2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca 

dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 

s. 349).

** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 

kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 

dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 

2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

▌
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3) ▌w art. 32 ust. 7 akapity drugi, trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

„Jeżeli wskutek planowanej zmiany zarządzanie AFI przez ZAFI nie byłoby już 

zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI w inny sposób nie przestrzegałby już 

niniejszej dyrektywy, stosowne właściwe organy macierzystego państwa 

członkowskiego ZAFI informują ZAFI w terminie 15 dni roboczych od otrzymania 

wszystkich informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, o tym, że nie może 

on wprowadzić zmiany. W takim przypadku właściwe organy macierzystego 

państwa członkowskiego ZAFI powiadamiają właściwe organy przyjmującego 

państwa członkowskiego ZAFI.

Jeżeli planowana zmiana jest wprowadzona bez względu na akapit pierwszy i drugi 

lub jeżeli nastąpiła nieplanowana zmiana, wskutek czego zarządzanie AFI przez 

ZAFI nie byłoby już zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI nie przestrzegałby już 

niniejszej dyrektywy, właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 

ZAFI przyjmują wszystkie należyte środki regulacyjne zgodnie z art. 46, w tym 

w razie konieczności wyraźny zakaz wprowadzania AFI do obrotu oraz bez zbędnej 

zwłoki stosownie informują właściwe organy państwa członkowskiego 

przyjmującego ZAFI.

Jeżeli zmiany nie wpływają na zgodność zarządzania AFI przez ZAFI z niniejszą 

dyrektywą lub na przestrzeganie przez ZAFI niniejszej dyrektywy, właściwe organy 

macierzystego państwa członkowskiego ZAFI w terminie jednego miesiąca 

informują o tych zmianach właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego 

ZAFI.”;

▌
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4) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 32a

Wycofanie powiadomienia o uzgodnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu 

jednostek uczestnictwa lub udziałów niektórych lub wszystkich AFI z UE 

w państwach członkowskich innych niż macierzyste państwo członkowskie ZAFI

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI z UE mógł wycofać 

powiadomienie o uzgodnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu 

jednostek uczestnictwa lub udziałów niektórych lub wszystkich 

zarządzanych przez siebie AFI ▌w państwie członkowskim, w odniesieniu 

do którego dokonał powiadomienia zgodnie z art. 32, w przypadku gdy 

spełnione są wszystkie następujące warunki:

▌

a) z wyjątkiem AFI typu zamkniętego i funduszy regulowanych 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760*, 

zostaje złożona ogólna oferta odkupu lub umorzenia, bez żadnych 

opłat lub potrąceń, wszystkich jednostek uczestnictwa lub udziałów 

takiego AFI będących w posiadaniu inwestorów w tym państwie 

członkowskim, jest ona publicznie dostępna przez co najmniej 30 dni 

roboczych i jest skierowana, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

pośredników finansowych, indywidualnie do wszystkich inwestorów 

w tym państwie członkowskim, których tożsamość jest znana;

b) zamiar wycofania się z uzgodnień dotyczących wprowadzania 

jednostek uczestnictwa lub udziałów niektórych lub wszystkich 

zarządzanych przez siebie AFI do obrotu w tym państwie 

członkowskim zostaje podany do wiadomości publicznej za pomocą 

publicznie dostępnego nośnika, w tym nośników elektronicznych, 

zwyczajowo wykorzystywanego do celów wprowadzania AFI do 

obrotu oraz odpowiedniego z punktu widzenia typowego inwestora w 

AFI;



- 30 -

c) stosunki umowne z pośrednikami finansowymi lub 

przedstawicielami zostają zmienione lub rozwiązane ze skutkiem od 

daty wycofania powiadomienia, aby zapobiec nowemu lub dalszemu, 

bezpośredniemu lub pośredniemu oferowaniu lub plasowaniu 

jednostek uczestnictwa lub udziałów określonych w powiadomieniu, 

o którym mowa w ust. 2.
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Z dniem, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. c), ZAFI zaprzestaje 

nowego lub dalszego, bezpośredniego lub pośredniego oferowania lub 

plasowania jednostek uczestnictwa lub udziałów zarządzanego przez siebie 

AFI w państwie członkowskim, w stosunku do którego dokonało 

powiadomienia, zgodnie z ust. 2. 

2. ZAFI przedkłada właściwym organom macierzystego państwa 

członkowskiego powiadomienie zawierające informacje, o których mowa w 

ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c). 

3. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego ZAFI 

weryfikują, czy powiadomienie przedłożone przez ZAFI zgodnie z ust. 2 

jest kompletne. Nie później niż 15 dni roboczych od dnia otrzymania 

kompletnego powiadomienia ▌właściwe organy macierzystego państwa 

członkowskiego ZAFI przekazują to powiadomienie właściwym organom 

państwa członkowskiego wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w 

ust. 2, oraz ESMA. 

Po przekazaniu powiadomienia zgodnie z akapitem pierwszym właściwe 

organy macierzystego państwa członkowskiego ZAFI niezwłocznie 

powiadamiają ZAFI o tym przekazaniu. 

Przez okres 36 miesięcy od daty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. 

c), ZAFI nie angażuje się w czynności poprzedzające wprowadzanie do 

obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI z UE, o których mowa w 

powiadomieniu, lub w odniesieniu do podobnych strategii inwestycyjnych 

lub koncepcji inwestycyjnych, w państwie członkowskim wskazanym w 

powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.

4. ZAFI ▌przekazuje inwestorom, którzy utrzymują swoją inwestycję w AFI z 

UE, a także właściwym organom macierzystego państwa członkowskiego 

ZAFI informacje wymagane na podstawie art. 22 i 23.
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5. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego ZAFI przekazują 

właściwym organom państwa członkowskiego wskazanego w 

powiadomieniu, o których mowa w ust. 2, informacje na temat zmian w 

dokumentacji i informacjach, o których mowa w załączniku IV lit. b)–f).

6. Właściwe organy państwa członkowskiego wskazanego w powiadomieniu, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, mają takie same prawa i 

obowiązki jak właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego 

ZAFI, określone w art. 45.

7. Bez uszczerbku dla innych uprawnień nadzorczych, o których mowa w art. 

45 ust. 3, od daty przekazania zgodnie z ust. 5  niniejszego artykułu 

właściwe organy państwa członkowskiego wskazanego w powiadomieniu, 

o których mowa w ust. 2, nie wymagają od zainteresowanych ZAFI 

wykazania zgodności z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi 

i administracyjnymi regulującymi wymogi w zakresie wprowadzania do 

obrotu, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/...**+. 

8. Państwa członkowskie zezwalają na korzystanie z wszelkich środków 

elektronicznych lub innych środków porozumiewania się na odległość do 

celów ust. 4.

_____________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 

29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy 

inwestycyjnych (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 98).

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... 

w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw 

zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013,  

(UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz.U. L ...).”;

+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-
CONS .../... (2018/0045(COD)) oraz podać w przypisie numer, datę i odniesienie 
do publikacji tego rozporządzenia w Dz.U.
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5) w art. 33 ust. 6 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

 „Jeżeli wskutek planowanej zmiany zarządzanie AFI przez ZAFI nie byłoby 

już zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI w inny sposób nie przestrzegałby 

już niniejszej dyrektywy, stosowne właściwe organy macierzystego państwa 

członkowskiego ZAFI informują ZAFI w terminie 15 dni roboczych od 

otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, o 

tym, że nie może on wprowadzić zmiany.
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 Jeżeli planowana zmiana jest wprowadzona bez względu na akapit pierwszy i 

drugi lub jeżeli nastąpiła nieplanowana zmiana, wskutek czego zarządzanie 

AFI przez ZAFI nie byłoby już zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI nie 

przestrzegałby już niniejszej dyrektywy, właściwe organy macierzystego 

państwa członkowskiego ZAFI przyjmują wszystkie należyte środki 

regulacyjne zgodnie z art. 46 oraz bez zbędnej zwłoki stosownie 

powiadamiają właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego 

ZAFI.”;

▌

6) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 43a

Rozwiązania dostępne dla inwestorów detalicznych

1. Nie naruszając art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/760 ▌, państwa 

członkowskie zapewniają, aby ZAFI udostępnił, w każdym państwie 

członkowskim, w którym zamierza wprowadzać do obrotu jednostki 

uczestnictwa lub udziały AFI wśród inwestorów detalicznych, rozwiązania 

służące wykonywaniu następujących zadań:

a) przetwarzanie składanych przez inwestorów zleceń subskrypcji, 

płatności, odkupu i umorzenia dotyczących jednostek uczestnictwa 

lub udziałów AFI zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach 

▌AFI;

b) udostępnianie inwestorom informacji o tym, w jaki sposób mogą być 

składane zlecenia, o których mowa w lit. a), oraz o tym, w jaki sposób 

dokonywane są płatności z tytułu odkupu i umorzenia;

c) ułatwienie postępowania z informacjami dotyczącymi wykonywania 

przez inwestorów praw, które przysługują im z tytułu inwestycji w 

AFI, w państwie członkowskim, w którym AFI jest wprowadzany do 

obrotu;
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d) udostępnianie inwestorom, do wglądu oraz w sposób umożliwiający 

uzyskanie kopii, informacji i dokumentów zgodnie z art. 22 i 23;

e) udostępnianie inwestorom informacji dotyczących zadań, do których 

realizacji służą te rozwiązania, na trwałym nośniku zdefiniowanym 

w art. 2 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2009/65/WE; oraz 

f) działanie jako punkt kontaktowy do komunikacji z właściwymi 

organami.

2. Państwa członkowskie nie wymagają od ZAFI fizycznej obecności w 

przyjmującym państwie członkowskim ani wyznaczenia strony trzeciej na 

potrzeby ust. 1.

3. ZAFI zapewnia, aby rozwiązania służące wykonywaniu zadań, o których 

mowa w ust. 1, w tym elektronicznie, były dostępne:

a) ▌w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa 

członkowskiego, w którym AFI jest wprowadzany do obrotu, lub też 

języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego państwa 

członkowskiego;

b)  ▌przez ZAFI we własnym zakresie,  przez stronę trzecią podlegającą 

przepisom i nadzorowi dotyczącym zadań, które mają być 

wykonywane, , lub łącznie przez ZAFI i stronę trzecią.

Na potrzeby lit. b), w przypadku zadań wykonywanych ▌przez stronę 

trzecią, wyznaczenie tej strony trzeciej poświadcza pisemna umowa 

wyszczególniająca, których zadań, o których mowa w ust. 1 nie wykonuje 

ZAFI, oraz zawierająca postanowienie, zgodnie z którym strona trzecia 

otrzymuje wszystkie odpowiednie informacje i dokumenty od ZAFI.”;
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7) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 69a

Ocena systemu paszportu

Przed wejściem w życie aktów delegowanych, o których mowa w art. 67 ust. 6, na 

mocy których mają zastosowanie przepisy określone w art. 35 i art. 37–41, Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie uwzględniające 

wyniki oceny systemu paszportu określonego w niniejszej dyrektywie, w tym 

rozszerzenie tego systemu na ZAFI spoza UE. Do tego sprawozdania w razie 

potrzeby dołącza się wniosek ustawodawczy.”;

8) w załączniku IV dodaje się punkty w brzmieniu:

„i)niezbędne szczegółowe dane, w tym  adres do fakturowania lub komunikowania 

należnych opłat urzędowych lub prowizji nakładanych przez właściwe organy 

w przyjmującym państwie członkowskim;

j)  informacje dotyczące rozwiązań dotyczących wykonywania zadań, o których 

mowa w art. 43a.”.
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Artykuł 3

Transpozycja

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia ... [24 miesiące od 

dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy], krajowe przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia ... [24 miesiące od dnia wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy].

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 

dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa 

krajowego w dziedzinie objętej zakresem niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Ocena

▌

Do dnia ... [60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja, w oparciu o 

konsultacje publiczne oraz w świetle wymiany opinii z ESMA i właściwymi organami, 

przeprowadza ocenę stosowania niniejszej dyrektywy. Do dnia ... [72 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące 

stosowania niniejszej dyrektywy.
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Artykuł 5

Przegląd

Do dnia ... [48 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja przedstawia 

sprawozdanie, w którym dokonuje oceny m.in. korzyści z harmonizacji przepisów mających 

zastosowanie do spółek zarządzających UCITS sprawdzających zainteresowanie inwestorów 

konkretną koncepcją inwestycyjną lub strategią inwestycyjną, oraz stwierdza, czy w tym 

celu niezbędne jest wprowadzenie zmian do dyrektywy 2009/65/WE.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w … dnia … r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący


